
 
1/26232/2020 

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 
ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ  ਕਣਕ ਦੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਜ਼ਲਫਜ਼ ੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ-ਜ਼ਿਪ ੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ 

* ਜ਼ਕਹਾ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੰੂ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਪੋਰ ਲ’ਤੇ ਜੇ ਫਾਰਿ ਅਪਲੋਿ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ 
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 20 ਿਈ: 
ਜ਼ਿਪ ੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਵੰਦ ਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲਰਾ ਪਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ ਜ਼ਵਖੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 
ਚਲ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਜ਼ਕਜ਼ਰਆ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ 
ਨਾਲ ਸਿੀਜ਼ਖਆ ਿੀਜ਼ ਗ ਕੀਤੀ। ਸਰ.ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਿੂਹ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ, ਜ਼ਲਫਜ਼ ੰਗ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂ ਜ਼ਦਆਂ ਸਿ ੱਚੇ ਕਾਰਿਾਂ ਨੰੂੂ ਸਿੇਂ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। 
ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਿੰਿੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਸਬ ਿਵੀਿਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੇਤ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਿੀਜ਼ ੰਗ 
ਕਰਕੇ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂੂ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਪੋਰ ਲ’ਤੇ ਜੇ ਫਾਰਿ ਅਪਲੋਿ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 
ਜ਼ਕਹਾ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਜ਼ਲਫਜ਼ ੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਵੇ। ਸ .ਸੰਧੂ 
ਨੰੂੂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋ ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ 
ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜ ੜੇ ਸਿੂਹ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂੂ ਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ ਸਿੇਂ ਅੰਦਰ ਸਿ ੱਚੀ 
ਖਰੀਦ ਕਾਰਿਾਂ ਨੰੂੂ ਿ ਕੰਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। 
ਜ਼ਿਲਾ ਖ ਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰ ਰੋਲਰ ਸਰੀ ਰਾਜ ਜ਼ਰਸ਼ੀ ਿਜ਼ਹਰਾ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਿੰਿੀਆਂ ’ਚ ਹ ਣ ਤੱਕ 
794096 ਿੀਜ਼ਿ੍ਰਕ  ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਿਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵੱਚੋਂ 794091 ਿੀਜ਼ਿ੍ਰਕ  ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ 
ਚ ੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਪਨਗਰੇਨ ਵੱਲੋਂ 218628 ਿੀਜ਼ਿ੍ਰਕ  ਨ, ਿਾਰਕਫੈਿ ਵੱਲੋਂ 214055 ਿੀਜ਼ਿ੍ਰਕ 
 ਨ, ਪਨਸਪ ਵੱਲੋਂ 193340, ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰ ਹਾਉਸ ਵੱਲੋਂ 114752 ਿੀਜ਼ਿ੍ਰਕ  ਨ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ 
53316 ਿੀਜ਼ਿ੍ਰਕ  ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਇਸ ਿੌਕੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਪ ੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਿਾ. ਆਰ.ਪੀ. ਜ਼ਸੰਘ, ਐਸ.ਿੀ.ਐਿ. ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ ਭਾਸ਼ ਖੱ ਕ, ਜ਼ਿਲਾ 
ਿੰਿੀ ਅਫਸਰ ਸ. ਸਵਰਨ ਜ਼ਸੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਿੌਜੂਦ ਸਨ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1/26250/2020 

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 
ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਲ, ਰੈਸ ੋਰੈਂ  ਿਾਲਕ ਗਰਾਹਕ ਨੰੂ ਜ਼ਬਠਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਿ ਹੱਈਆ 

 ਨਹੀ ਕਰਵਾਏਗਾ-ਜ਼ਿਲਹਾ ਿੈਜ਼ਜਸ ੇੇ੍ਰ  

*ਹੋ ਲ, ਰੈਸ ੋਰੈਂ ਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਜ਼ਵੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖਾਣ ੇਦੀ ਜ਼ਸੱਧੀ ਸਪਲਾਈ 

ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵ-ੇਸੰਧੂ 

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 20 ਿਈ: 
ਜ਼ਿਲਹਾ ਿੈਜ਼ਜਸ ੇੇ੍ਰ  ਸ .ਅਰਜ਼ਵੰਦ ਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਫੋਿਧਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਅਜ਼ਧਕਾਰਾਂ ਤਜ਼ਹਤ 
ਹ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕਰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਜਾਸ ਰ ਿੈਨੇਜਿੈਂ  ਐਕ  2005 ਤਜ਼ਹਤ 18 ਿਈ 2020 ਤੋਂ 31 ਿਈ 2020 ਤੱਕ 
2 ਹਫ਼ਜ਼ਤਆਂ ਲਈ ਲਾਕਿਾਊਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਹੇ  ਅੰਦਰ ਰਾਤ 7 ਵਜਹੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜਹੇ ਤੱਕ 
ਕਰਜ਼ਫਊ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਹੋ ਲ, ਰੈਸ ੋਰੈਂ ਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹ ਕਿਾਂ ਨੰੂ ਸਪੱਸ਼  ਕਰਜ਼ਦਆ ਂਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਹੇ  ਅੰਦਰ ਚਲ ਰਹੇ ਹੋ ਲ, ਰੈਸ ੋਰੈਂ ਾਂ ਦੀ 
ਰਸੋਈ ਜ਼ਵੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਸੱਧੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹ ੋਲ, ਰੈਸ ੋਰੈਂ  
ਿਾਲਕ ਗਰਾਹਕ ਨੰੂ ਜ਼ਬਠਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਿ ਹੱਈਆ ਨਹੀ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਅਜ਼ਜਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਲ, ਰੈਸ ਰੈਂ  
ਿਾਲਕ ਦੇ ਜ਼ਖਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 51 ਤੋਂ 60 ਜ਼ਿਿਾਸ ਰ ਿੈਨੇਜਿੈਂ  ਐਕ  2005 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 188 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਤਜ਼ਹਤ 
ਕਾਰਵਾਈ ਅਿਲ ’ਚ ਜ਼ਲਆਦਂੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1/26370/2020 

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 
-ਕੋਜ਼ਵਿ-19- 

ਜ਼ਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 

 ਤੱਕ ਪਹੰੂ ਚਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਸਲਜ਼ਸਲਾ ਜਾਰੀ 
*ਜ਼ਿਲਹੇ  ਜ਼ਵੱਚੋਂ ਹ ਣ ਤੱਕ 2200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ 
 ਲਈ ਭੇਜ਼ਜਆ-ਜ਼ਿਪ ੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ 

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 20 ਿਈ: 
ਜ਼ਿਲਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆ ਂਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬ ਿਵੀਿਨਾਂ ’ਚ ਰਜ਼ਹੰਦੇ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 
ਜ਼ਨਯ ਕਤ ਕੀਤ ੇਅਜ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ ਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਸਲਜ਼ਸਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਜ਼ਿਪ ੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜ਼ਵੰਦ ਪਾਲ ਜ਼ਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜ਼ਦੱਤੀ। 
ਜ਼ਿਪ ੀ ਕਜ਼ਿਸ਼ਨਰ ਸਰ. ਸੰਧ ਨੇ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲਹੇ  ਦੇ ਕਰੀਬ 150 ਜ਼ਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 
ਐਸ.ਿੀ.ਐਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋ ਿੋਹਨ ਕੇ ਉਤਾੜ ਜ਼ਵਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਿ ਜ਼ਸੰਘ ਕਾਲਜ ਜ਼ਫਰੋਜਪ ਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ 
ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਾਂ ਸ਼ਾਰਣੀ ਿ ਤਾਜ਼ਬਕ ਚਲਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ 
ਗੱਿੀਆ ਰਾਹੀ ਘਰੋ ਘਰੀ ਭੇਜ਼ਜਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਿਲਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਹ ਣ ਤੱਕ 2200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਤਾਜ਼ਿਲਨਾਿ,ੂ ਿਨੀਪ ਰ, ਜੰਿੂ ਕਸ਼ਿੀਰ, 

ਉਦਰਪਰਦੇਸ਼, ਜ਼ਬਹਾਰ, ਆਸਾਿ, ਝਾਰਖੰਿ ,ਕੇਰਲਾ, ਗ ਜਰਾਤ, ਰਾਏਬਰੇਲੀ, ਲਖਨਊ, ਆਗਰਾ ਿੱਥਰਾ, ਜੇਹਲਿ, ਜ਼ਚਨਾਬ, 

ਕਰਨਾ ਕਾ, ਗੋਂਿਾ, ਬਲਰਾਿਪ ਰ, ਆਜ਼ਦ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੂ ਚਾਇਆ ਜ਼ਗਆ। ਉਨਹ ਾਂ ਿ ੜ ਦ ਹਰਾਇਆ ਜ਼ਕ ਕੋਜ਼ਵਿ 19 

ਦੇ ਸੰਕ  ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲਹੇ  ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਸਿੱਜ਼ਸਆ ਦਾ ਸਾਿਹਣਾ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, 
ਜ਼ਜਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਜ਼ਨਕ ਦੀ ਸ ਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਜ਼ਧਕਾਰੀ ਕਾਰਿਸੀਲ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 117 

ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀ ਅਤ ੇ2084 ਜ਼ਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਲੇਗੱਿੀਆ ਰਾਹੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪ ੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹੈ। 
ਸ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੋਜ਼ਵਿ 19 ਦੇ ਸੰਕ  ਨੰੂ ਜ਼ਧਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕ ੇਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਾਿਾਜ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਜ਼ਦਆ ਪਰਸ਼ਾਸਜ਼ਨਕ 
ਕੰਿਾਂ ਲਈ ਰੋਿਾਨਾ ਲੋਕ ਿਸਜ਼ਲਆ ਨੰੂ ਸ ਣ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜ਼ਨਪ ਾਰਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। 


